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Ons kenmerk: 2021-002/TN/werkgroepen Participatie & Wmo/vf 
Uw kenmerk:   
Betreft:  Advies Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening 
 
 
Geacht College, 
 
De Raad van Sociaal Domein Duiven is gevraagd een advies uit te brengen over de ‘Verordening 
beslistermijn Schuldhulpverlening’. De Raad voor Sociaal Domein Duiven wil een positief advies 
uitbrengen met betrekking tot deze verordening. 
 
Het adviesverzoek inzake de ‘Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening’ heeft ons geleerd dat 
we als Raad voor Sociaal Domein Duiven weinig zicht hebben op de feitelijke situatie van de 
schuldhulpverlening in de gemeente Duiven en dat baart ons zorgen. 
 
In de pers en via andere publicaties wordt melding gemaakt van een groeiend aantal personen en 
gezinnen dat te maken krijgt met problematische schulden. Dat zal in de gemeente Duiven niet 
anders zijn, vandaar dat wij met dit advies hier opnieuw aandacht voor vragen. 
 
In ons advies van 20 mei 2020 over het communicatieplan ‘Grip op je Knip’ hebben we willen laten 
zien hoeveel belang we hechten aan een adequate aanpak van deze problematiek. Als mensen en 
gezinnen in zo’n situatie belanden, dan raken ze maatschappelijk en sociaal volkomen geïsoleerd en 
groeien de kinderen op in armoede met alle gevolgen van dien. In uw reactie op dat advies wordt 
aangegeven dat er een nadere uitwerking komt van het communicatieplan. Deze uitwerking hebben 
we tot nu toe nog niet ontvangen. Daarom willen wij graag horen wat de stand van zaken van die 
uitwerking is. Diezelfde vraag geldt ook voor het in februari aangekondigde Uitvoeringsplan 
Schuldhulpverlening en re-integratie. 
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We willen met het bovenstaande niet zeggen dat de zorg die verleend wordt niet goed zou zijn, 
integendeel. Wij ervaren een probleem door het gebrek aan doelgerichte informatie. 
 
Onze vragen: 

• Waar staan we nu (instroom, status behandeling, uitstroom)? 

• Welke (periodieke) informatie is beschikbaar? 

• Wat zijn de verwachte ontwikkelingen? 

• Zijn er knelpunten? 

• Welke acties en activiteiten staan op stapel? 

 
De informatie die we tot nut toe ontvangen hebben is een kwartaalrapportage van het aantal 
matches in het ‘Vroeg Eropaf-project (minder dan 1 per week). Wij zijn verheugd dat de Vroeg-
signalering vanaf 1 januari 2021 uitgebreid wordt en dat daarbij ook de schulden bij de gemeente 
Duiven meegenomen zullen worden. 
 
Uiteraard is de Raad voor Sociaal Domein Duiven, in casu de Werkgroep Participatie, graag bereid om 
mee te denken en mee te werken om grip te krijgen en te houden op dit uitdagende deel van het 
sociaal domein. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 

 
J.P.M. Seijsener 
voorzitter 

 
 


